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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

 

NUTRICIONISTA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável.  38 
 

 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 
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01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 
 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 
 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 



 

                                                                                                                                                          Página 5 de 10 
  

CARGO: NUTRICIONISTA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 
não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 
(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 
 
AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 
constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 

sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 

15) Constitui uma afirmação correta sobre os 
elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
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16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O Guia Alimentar para a População Brasileira 

aborda as circunstancias que envolve o ato de 

comer, incluindo quando, como, onde e com 

quem comer. De acordo com este guia e o 

tema destacado pode-se AFIRMAR: 

 

(A) Refeições regulares consumidas com atenção 

e com pressa favorecem a digestão dos 

alimentos e também evitam que se coma mais 

do que o necessário. 

(B) Muitas vezes, a necessidade de comer no 

intervalo entre refeições regulares surge ou se 

torna mais forte quando somos estimulados 

visualmente pela presença do alimento. 

(C) O desjejum ou o café da manhã, o almoço e o 

jantar, quando ocorrem em horários 

irregulares e com intervalos apropriados, 

incluídos vários tipos de alimentos e em 

quantidades adequadas podem propiciar toda 

a energia e os nutrientes que uma pessoa 

necessita. 

(D)  Nos dias de hoje, muitas pessoas alegam 

fazer refeições regulares, pois afirmar possuir 

tempo suficiente para se alimentar. 

 

22) O ato de comer envolve algumas 

recomendações abordada no Guia Alimentar 

para a População Brasileira. Dentre estas 

recomendações podemos destacar, EXCETO: 

 

(A) Comer com regularidade e com Atenção. 

(B) Comer em ambientes apropriados. 

(C) Comer em companhia. 

(D) Comer no local de trabalho. 

 

23) O dissacarídeo maltose quando hidrolisado dá 

origem a dois monossacarídeos, são eles: 

 

(A) Glicose e glicose. 

(B) Frutose e glicose. 

(C) Galactose e frutose. 

(D) Galactose e glicose. 

 

24) “A ... (5-Hidroxi-Triptofano) desempenha 

um importante papel no sistema nervoso, 

com diversas funções, como a liberação 

de alguns hormônios, regulação do sono, 

temperatura corporal, apetite 

(estimulada na presença de carboidrato), 

humor, atividade motora e funções 

cognitivas”. 

 

 

 

 

 
 

(A) Dopamina. 

(B) Secretina. 

(C) Serotonina. 

(D) Colecistoquinina. 

 

25) Sobre o processo de digestão, absorção e 

metabolismo das proteínas marque a 

alternativa CORRETA: 
 

(A) A digestão das proteínas inicia-se na boca, 

pela ação da pepsina. 

(B) O ácido clorídrico, ativado pela renina, 

presente no suco gástrico, decompõe as 

proteínas em polipeptídios. 

(C) No intestino delgado, as enzimas pancreáticas 

(tripsina, quimotripsina e carboxipeptidase) e 

as enzimas entéricas (aminopeptidase e 

dipeptidase) agem sobre as proteínas, 

transformando os polipeptídios em cadeias 

menores até chegar a peptídeos e 

aminoácidos. 

(D) A digestão das proteínas inicia-se na boca 

pelo processo de mastigação e insalivação e 

ação da amilase salivar. 

 

26) As fases do ciclo de vida contempladas pela 

Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN 

são, EXCETO: 

 

(A) Criança: menor de 10 anos de idade 

(B)  Adolescente: maior ou igual a 10 anos e 

menor que 18 anos de idade 

(C)  Idoso: maior ou igual a 60 anos de idade –  

(D) Gestante: mulher com idade maior que 10 

anos e menor que 60 anos de idade 
 

27) A Organização Mundial da Saúde – OMS e o 

Ministério da Saúde recomendam que o bebê 

seja amamentado exclusivamente ao seio até 

os 6 meses de vida. Depois deste período, 

deve-se começar a alimentação complementar 

com a introdução de novos alimentos, sem, no 

entanto, abandonar o aleitamento materno, 

que deve prosseguir até os 2 anos de idade ou 

mais. Sobre as categorias de aleitamento 

materno enumere a SEGUNDA COLUNA de 

acordo com a PRIMEIRA. 
 

PRIMEIRA COLUNA: 

(1) Exclusivo 

(2) Predominante 

(3) Alimentação complementar 

(4) Não recebe leite materno 

(5) Sem informação 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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SEGUNDA COLUNA 

(  ) quando o leite materno não faz parte da dieta 

da criança. 

(  ) recebe, além do leite materno, alimentos 

sólidos e semi-sólido, incluindo o leite não-

humano. 

(   ) quando o acompanhante da criança não sabe 

referir a situação de aleitamento. 

(   ) quando o lactente recebe, além do leite 

materno, água ou bebidas à base de água, 

como sucos de frutas e chás. 

(   ) quando a criança recebe somente leite 

materno, diretamente da mama ou extraído, e 

nenhum outro alimento líquido ou sólido, com 

exceção de gotas ou xaropes de vitaminas, 

minerais e/ou medicamentos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

 

(A) 4, 2, 3, 5, 1. 

(B) 4, 3, 5, 2, 1. 

(C) 4, 2, 5, 3, 1. 

(D) 4, 3, 2, 5, 1. 

 

28) O cozimento é muito importante para eliminar 

os perigos biológicos, bem como para dar um 

bom aspecto ao alimento. Deve-se, portanto, 

obedecer a seguinte regra fundamental, 

EXCETO: 

 

(A) 74°C no centro geométrico do alimento. 

(B) 70°C por dois minutos. 

(C) 65ºC por quinze minutos. 

(D) 60°C por vinte minutos. 

 

29) A ambiência do trabalho é considerada como o 

conjunto de elementos envolventes que 

condicionam as atividades administrativas e 

operacionais e determina, em grande parte, a 

qualidade e quantidade de produzido. Sobre a 

ambiência e sua importância nas Unidades de 

Alimentação e Nutrição, julgue as assertivas 

em verdadeiro (V) ou falso (F) e marque a 

alternativa CORRETA: 

 

(  ) Conforto térmico nas Unidades de Alimentação 

e Nutrição pode ser assegurado pela abertura 

de paredes que permitam a circulação natural 

do ar, com área equivalente a 1/5 da área do 

piso. 

(   ) Para as paredes, abaixo da altura dos olhos, o 

índice de reflexão deve estar 50 a 75% e, 

para os pisos, as cores recomendadas deve 

corresponder a um índice de reflexão de 15 a 

30%. 

(  ) Um ambiente de trabalho com sons 

discordantes e irritantes conduz a reações 

negativas, interferindo na execução de 

qualquer tarefa. 

(   ) As portas devem ser de madeiras revertidas 

com material lavável e ter largura e altura 

mínimas nunca inferiores a 1,5 e 2,5m, 

respectivamente, conforme definido na 

legislação.  

 

(A) F, V, F, V. 

(B) V, F, F, V 

(C) V, V, F, F 

(D) F, V, V, F. 

 

30) A Unidade de Alimentação e Nutrição de uma 

determinada organização necessita contar 

com um quadro de pessoal adequado, tanto 

do ponto de vista quantitativo como 

qualitativo, para atender as diversas 

atividades nela desenvolvidas. Sobre os 

recursos humanos na Unidade de Alimentação 

e Nutrição pode-se AFIRMAR: 

 

(A) O chefe de uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição, apropriadamente um nutricionista, 

desenvolve atividades de planejamento, 

organização, acompanhamento e controle de 

pessoal. 

(B) Do ponto de vista da Administração de 

Recursos Humanos, o trabalhador apenas uma 

matéria prima de alta complexidade, cujo o 

comportamento é independente de fatores 

intrínsecos e extrínsecos. 

(C) No processo de recrutamento, a análise do 

candidato é feita sob uma multiplicidade de 

variáveis, sociais, econômicas, culturais e 

técnicas. 

(D) A seleção é conceituada coo processo de 

procurar empregados em perspectiva e 

estimulá-los a solicitar cargos na Organização. 

 

31) As DRIs (Ingestão Dietética de Referência) 

incluem quarto conceitos de referências para o 

consumo de Nutrientes com definições e 

aplicabilidades diferenciadas. Sobre os 

conceitos de DRIs é CORRETO afirmar: 

 

(A) A EAR (Necessidade Média Estimada) 

representa o valor de ingestão de um 

nutriente estimado para cobrir as 

necessidades de 50% dos indivíduos 

saudáveis de uma determinada faixa etária, 

estado fisiológico e sexo. 
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(B) A RDA (Ingestão Dietética Recomendada) é o 

nível de ingestão dietética suficiente para 

cobrir as necessidades de quase todos os 

indivíduos saudáveis (85 a 90%) e de 

qualquer faixa etária, estado fisiológico e 

sexo. 

(C) A AI (Ingestão Adequada) é o nível de 

ingestão de nutrientes a ser utilizadas em 

substituição a EAR quando as evidências 

científicas não são suficientes para o cálculo 

da necessidade. 

(D) O UL (Nível Máximo de Ingestão Tolerável) é o 

nível mais alto de ingestão diária de 

nutrientes isento de risco de efeitos adversos 

à saúde para 50% dos indivíduos de uma 

população. 

 

32) A perda de Peso involuntária é uma 

importante informação para avaliar a 

gravidade do problema de saúde, haja vista 

sua elevada correção com a mortalidade. 

Levando se em consideração a perda de peso 

e tempo transcorrido analise as assertivas e 

marque a CORRETA: 

 

(A) Perda de peso superior a 2% do peso usual 

em uma semana é considerada significativa. 

(B) Perda de peso de até 7,5% em um mês 

encontra-se dentro dos limites de 

normalidades. 

(C) Perda de peso inferior a 10% em três meses 

indica risco moderado. 

(D) Perda de peso superior a 10% em seis meses 

é classificada como grave. 

 

33) Sobre a Taxa de Metabolismo Basal (TMB) 

podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) Corresponde a 60 a 75% do gasto energético 

diário e refere-se a à quantidade mínima de 

energia dispendida para manter os processos 

corporais vitais do organismo.  

(B) Deve ser medida por 20 a 40 minutos, com o 

indivíduo acordado, logo após uma noite de 

sono, em jejum de 8 a 10 horas, em posição 

supina e em um ambiente com temperatura 

agradável. 

(C) A massa corporal magra tem sido apontada 

como o principal determinante da TMB e 

explica a grande parte das diferenças 

observadas no gasto energético entre 

mulheres e homens. 

(D) A massa corporal magra, a idade e o gênero 

podem ser responsáveis por cerca de 83% das 

variações da TBM observadas entre 

indivíduos.  

34)  “Segundo a Sociedade Brasileira de 

Alimentação e Nutrição, a recomendação 

para adultos jovens é de pelo 

menos________, que corresponde ao 

consumo de mínimo de_______. Esta 

quantidade deve ser obtida pelo consumo 

de frutas, vegetais, leguminosas e grão 

integrais”. A alternativa que completa 

corretamente o texto em destaque é: 

 

(A) 20g/dia de fibra alimentar e 6 a 8g de fibra 

alimentar/1000Kcal. 

(B) 25g/dia de fibra alimenta e 10 a 12g de fibra 

alimenta/1000Kcal. 

(C) 20g/dia de fibra alimentar e 8 a 10g de fibra 

alimentar/1000kcal. 

(D) 25g/dia de fibra alimentar e 8 a 10g de fibra 

alimentar/1000Kcal. 

 

35) Sobre a Alimentação na Terceira idade analise 

as assertivas. 

 

I – Mudanças bruscas na alimentação não são 

recomendadas, qualquer modificação deve ser 

feita aos poucos. 

II – Intervenções sociais e comportamentais 

podem refletir na mudança de hábitos 

alimentares e estado nutricional bem como o 

nível de atividade física. 

III – A desidratação ocorre, mas não é frequente 

em idosos quem têm doenças cônicas ou 

agudas. 

IV – A pobreza e o isolamento são os maiores 

fatores de risco nutricional. 

 

São corretos os itens: 

 

(A) I, II, III. 

(B) II, III, IV. 

(C) I, III, IV. 

(D) I, II, IV. 

 

36) Os parâmetros de climatização para as salas 

de processamento e de ordenha dos Banco de 

Leite Humano e dos Posto de Coleta do Leite 

Humano são: 

 

(A) Temperatura: 21 a 24°C e Umidade relativa 

do ar: 40 a 60%.  

(B) Temperatura: 20 a 25°C e Umidade relativa 

do ar: 50 a 60%. 

(C) Temperatura: 20 a 25°C e Umidade relativa 

do ar: 40 a 60%. 

(D) Temperatura: 21 a 24°C e Umidade relativa 

do ar: 50 a 60%. 
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37) O binômio ______ e ______na prevenção de 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

tem sido foco de atenção não somente de 

cientistas, más também da mídia e de órgãos 

públicos e privados. 

 

A alternativa que completa corretamente o texto 

acima é: 

 

(A) Nutrição/Atividade física. 

(B) Tempo/Temperatura. 

(C) Conservação/Temperatura. 

(D) Alimentação/saúde. 

 

38) Dentre os objetivos da Terapia Nutricional 

para pacientes com HIV/Aids pode-se citar, 

EXCETO: 

 

(A) Fornecer aporte adequado de nutrientes, afim 

de evitar deficiências ou excessos, de acordo 

com as condições clinicas do paciente. 

(B) Promover educação nutricional em todas as 

fases da doença. 

(C) Auxiliar no alivio apenas dos sintomas e nas 

complicações relacionadas ao HIV e às 

infecções oportunistas. 

(D) Colaborar para o manejo dos transtornos 

associados à terapia medicamentosa. 

 

39)  Em relação ao Suporte Nutricional Parenteral 

Periférico, analise as alternativas e assinale a 

CORRETA: 

 

(A) É um meio de terapia nutricional em que uma 

solução parenteral é administrada 

indiretamente em uma veia periférica. 

(B) Usualmente é indicada para períodos curtos 

de 7 a 15 dias. 

(C) A osmolaridade deve ser menor que 900 

mOsm/L para evitar flebite. 

(D) O valor energético alcançado costuma ficar 

em torno de 1200 a 1500 Kcal/dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40) São direitos do Profissional Nutricionista de 

acordo Código de Ética, EXCETO: 

 

(A) Participar de movimentos reivindicatórios de 

interesse da categoria. 

(B) Identificar-se, informando sua profissão, 

nome, número de inscrição no Conselho 

Regional de Nutricionistas e respectiva 

jurisdição, quando no exercício profissional. 

(C) Assistir aos indivíduos e à coletividade sob sua 

responsabilidade profissional, em entidades 

públicas ou privadas, respeitadas as normas 

técnico-administrativas da instituição, ainda 

que não faça parte do seu quadro técnico. 

(D) Emitir atestado de comparecimento à consulta 

nutricional. 

 

 


